
PoTeHu ry, Kruus ja Pihko 
Perustettu 22.8.1997 MUISTIO 25.7.2017 

Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven vesiensuojeluyhdistys ry (PoTeHu) 
Pankkitili: Nordea Nummela FI86 1312 3000 6047 31; yhdistysrekisterinumero 172667; Y-tunnus 1729381-5 

 

POIKKIPUOLIAISEN, TERVALAMMIN JA HUHMARJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY 

PoTeHu:n PTS ja yhteenvetoa viimevuosien selvityksistä 

1 Tausta ja tavoite 
- pitkän tähtäimen suunnitelman päivitys 

- kerrata johtokunnan uusille ja vanhoille jäsenille mitä selvityksiä ja ajatuksia järvien 

kunnostustoimenpiteistä on viime vuosina tehty  

- toimia apuna rahoituksen hakemisessa 

2 Pitkän tähtäimen suunnitelma (Niinimäki) 
- Juhani Niinimäki on laatinut PoTeHun pitkän tähtäimen suunnitelman 2011 osana 

raporttia Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven kunnostussuunnitelma 

- PTS on alla 

- PTSn mukaisesti ei ole voitu edetä johtuen lähinnä rahoitusresurssien pienuudesta 

 

 

 

3 Mitä on viime vuosina pohdittu/toteutettu 
- Haja-asutusten jätevedet 

o tiedotus ja ohjeistus vuosikokouksessa  

→ Ei aihetta jatkotoimenpiteisiin PoTeHun osalta. Arvioimme ettei ole ydinasia vesiensuojelun kannalta. 

- kosteikot 

o Pitkäniittu, toteutussuunnitelma ProAgria, jota Vuorinen muutti 

 toteutettu 2016 Vuorisen suunnitelman mukainen kosteikko 

o yleissuunnitelma Vuorinen 

o luonnossuunnitelma Katinhännän kosteikosta Vuorinen 

 ei edetty, koska pidettiin liian suurena ja riskialttiina 

o  
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o luonnossuunnitelmia Linnalahdesta sekä Pro Agria että Vuorinen 

 ei edetty, koska maanomistaja (Virtanen) vetäytyi, myös kosteikon 

saavutettavuuden ja suunnitteluratkaisun osalta ei ole päädytty 

yhteisesti hyväksyttävään ratkaisuun  

o Toteutussuunnitelma Katinhäntä Vapo 

 Tämän osalta edetään 

o pohdittu kemiallista puhdistusta (Saloy) paikkaan Hulttilantie 80 

o pohdittu, kuinka koko Hulttilanjoen vettä voisi puhdistaa 

→ Edetään ensisijassa Katinhännän Vapon suunnitelman toteutuksen osalta. Toissijaisesti 

tutkitaan vielä sopivaksi katsottavan tahon kanssa Linnalahden ja Hulttilantie 80 kuviot. 

Linnalahti mahdollinen ojan palautus ja Vuorisen suunnitelma syksy 2016, em. tarkistellaan 

myöhemmin. 

- vedenpinnan nosto 

o Jouko Helomaa ja Törmä ovat laatineet ja osin toimittaneet ELYyn vaatimuksia 

vedenpinnan nostoon nojautuen siihen, että vedenpinta on päätöksiin nähden 

liian alhaalla 

o PoTeHu on teettänyt Jami Aholla vedenpinnan noston osalta esiselvityksen 

 → Vedenpinnan nosto odottaa resurssien saamista sekä toteutukseen että projektin 

vetämiseen 

- vesikasvuston poisto, laajat 

o asian osalta ei ole edetty 

 

- hoitokalastukset 

o Poikkipuoliainen, Tervalampi ja Huhmari on nuotattu 2014 

o Poikkipuoliainen on nuotattu 2015 

o Poikkipuoliainen on nuotattu 2016 

→ 2017 nuotataan Poikkipuoliainen, Tervalampi ja Huhmari 

- järvien tilan seurannat 

o Vedenlaadun mittaukset 2015 , julkaistu PoTehu lehti 2016 

o Luvy 11.8.2015 

→ Pete selvittää mitä on tehty julkishallinnon puolen mittaukset (joka toinen vuosi) 

- Sedimenttitutkimus 

o Huhmarjärvestä ja Tervalammesta on teetetty sedimenttitutkimus, Insinöörityö 

16.11.2014 

o Poikkipuoliaiselta pyritty teettämään sedimenttitutkimus Helsingin Yliopistolla, 

mutta ko. työhön ei löydetty tekijää 

→ Pyritään teettämään Poikkipuoliaiselta sedimenttitutkimus, jos resurssimme sen sallivat 
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- Suunnitelman päivitys 

→ toistaiseksi omana työnä 

- Muuta 

o Pohdittu matalan osan ruoppausta Poikkipuoliaisella 

o Pohdittu veden johtamista Isosta Parikkaalta 

→ Em. ei ole todettu ainakaan vielä realistisiksi toteuttaa 

4 Päivitetty PTS 
 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kosteikot

Pitkäniittu toteutus

Katinhäntä toteutus

Linnalahti/Hulttilanjoki suunnittelu toteutus

Vedenpinnan nosto esisuunnittelu suunnittelu toteutus

Vesikasvuston poisto, laajat

Hoitokalastus

Poikkipuoliainen x x x x

Tervalampi x x

Huhmarjärvi x x

Petokalaistutukset

Järvien tilan seurannat selvityksiä mittaukset mittaukset mittaukset

Sedimenttitutkimus Terv.ja Huhm. Poikkip.

Suunnitelman päivitys x

tarkasteluajankohta heinäkuu 2017


